บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส้าหรับปีสินสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส้าคัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้า มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด้าเนินงานและกระแสเงินสด
ส้าหรับปีสินสุดวันเดียวกันของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะ
ของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส้าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษัทตามข้อก้าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก้าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุใน
ข้อก้าหนดนันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส้าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส้าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส้าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น้าเรื่องเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส้าหรับ
เรื่องเหล่านี

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส้าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส้าหรับเรื่องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส้าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส้าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี
การรับรู้รายได้
เนื่องจากกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าจ้านวนมากรายในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มค้าปลีก กลุ่มอุตสาหกรรม
กลุ่มพลังงานทดแทน ประกอบกับรายได้เป็นตัวชีวัดหลักในแง่ผลการด้าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้
ความสนใจ ดังนันข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องการรับรู้รายได้เป็นเรื่องส้าคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความส้าคัญกับ
การเกิดขึนจริงของรายได้และระยะในเวลาการรับรู้รายได้จากการขาย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ
• ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ
ท้าความเข้าใจและเลือกสุ่มตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมส้าคัญที่กลุ่มบริษัท
ออกแบบไว้
• สุ่มตัวอย่างเอกสารการขาย เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของ
กลุ่มบริษัท
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึนในระหว่างปีและช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนีที่กลุ่มบริษัทออกภายหลังวันสินรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) ตามรายกลุ่มลูกค้า
รายผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
สินทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.4 และข้อ 11 ซึ่งข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรม ประกอบด้วยปริมาณที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ และราคาขาย ณ แต่ละจุดเก็บเกี่ยว ข้อมูลดังกล่าวมาจาก
ข้อมูลการสุ่มตรวจนับ และดุลยพินิจเพิ่มเติมของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติต่าง ๆ ซึ่งอาจท้าให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ
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ข้าพเจ้าได้ท้าความเข้าใจ ประเมินและสอบทานการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวกับการประมาณมูลค่า
ยุติธรรมส้าหรับสินทรัพย์ชีวภาพ และได้ท้าการสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ชีวภาพ รวมถึงได้พิจารณาวิธีการจัดท้า
ข้อมูลประมาณการ การก้าหนดข้อสมมติฐาน ข้าพเจ้าได้สอบทานมูลค่ายุติธรรม โดยทดสอบความสมเหตุสมผล
ของข้อมูลประมาณการและสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้านวณ โดยการสอบถามฝ่ายบริหาร วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่กิจการใช้กับข้อมูลที่เกิดขึนในอดีต พร้อมทังทดสอบการค้านวณ นอกจากนันข้าพเจ้าได้
สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ้าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนัน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนัน
มีความขัดแย้งที่มีสาระส้าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนัน ทังนี ข้าพเจ้า
ไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท้าและน้าเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ้าเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดท้างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท้างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด้าเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส้าหรับกิจการ
ที่ด้าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตังใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด้าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด้าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท้ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส้าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนีด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส้าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท้าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท้า
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส้าหรับกิจการที่ด้าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส้าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส้าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ
ด้าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส้าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก
เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด้าเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน้าเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การก้าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส้าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส้าคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค้ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก้าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
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จากเรื่องทังหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก้ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส้าคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก้าหนดเป็นเรื่องส้าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านีไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท้าดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน้าเสนอรายงานฉบับนี

อรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807
บริษัท ส้านักงาน อีวาย จ้ากัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564

6

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
พืชเพื่อการให้ผลิตผล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
เงินมัดจา
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2563

8
7, 9
7
10
11

93,776,376
326,272,010
521,137,034
44,240,431
135,420
48,221
25,593,692
1,011,203,184

71,163,423
296,200,973
309,294,035
41,601,095
21,347,612
29,459,287
769,066,425

63,660,541
420,123,596
403,900,000
474,666,869
26,922,056
135,420
48,221
21,168,709
1,410,625,412

53,044,879
314,764,484
398,500,000
281,413,232
22,303,234
21,347,612
23,133,602
1,114,507,043

2,878,106
128,431,269
2,606,537,007
6,853,927
373,936,540
2,822,784
684,688
3,122,144,321
4,133,347,505

461,789
2,732,090,798
392,547,361
3,896,399
124,007,750
684,688
3,253,688,785
4,022,755,210

4,900,000
205,999,993
128,431,269
1,525,573,096
2,839,591
371,609,144
2,571,851
206,688
2,242,131,632
3,652,757,044

490,000
214,799,938
1,600,553,735
390,008,600
3,577,520
124,007,750
206,688
2,333,644,231
3,448,151,274

39.1
12

13.1
14
15
16
17.1
18
19

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
จากส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ตราสารอนุพันธ์
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

หมายเหตุ

2563

2562

20
7, 21

1,159,000,000
162,393,016

1,199,000,000
128,791,088

1,050,000,000
145,180,571

1,090,000,000
102,069,699

22

247,111,304

270,600,000

113,111,304

136,600,000

17.2

1,291,515
28,102,754
1,991,531
1,599,890,120

12,221,762
2,237,252
1,612,850,102

856,797
26,631,033
1,679,437
1,337,459,142

10,887,297
1,809,828
1,341,366,824

22

367,065,217

364,720,000

237,065,217

100,720,000

17.2
23
31.1
39.1

5,697,857
58,672,428
132,905,938
5,296,189
569,637,629
2,169,527,749

59,017,767
132,248,647
555,986,414
2,168,836,516

2,044,357
54,964,862
130,984,026
1,226,338
426,284,800
1,763,743,942

51,869,751
130,938,194
283,527,945
1,624,894,769

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 775,424,053 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 632,752,650 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
24
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
25
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2562

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

775,424,053

775,424,053

775,424,053

775,424,053

632,752,650
412,309,890
12,656,762

632,752,650
412,309,890
12,656,762

632,752,650
412,309,890
12,656,762

632,752,650
412,309,890
12,656,762

40,529,622
220,199,190
645,371,642
1,963,819,756
4,133,347,505
-

32,345,939
118,481,811
645,371,642
1,853,918,694
4,022,755,210
-

40,529,622
146,706,536
644,057,642
1,889,013,102
3,652,757,044
-

32,345,939
89,133,622
644,057,642
1,823,256,505
3,448,151,274
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส้าหรับปีสนสุ
ิ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
ก้าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้เงินปันผล
รายได้อนื่
กาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
กาไรจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ น
รวมค่าใช้จ่าย
ก้าไรจากการด้าเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
กาไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
ก้าไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก้าไรส้าหรับปี
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส้าหรับปี

หมายเหตุ

2563

2562

7, 26, 34
7, 14
7
27
27

3,888,757,721
10,741,788
2,156,609
2,261,760
3,903,917,878

3,313,348,667
22,477,338
3,335,826,005

3,877,708,628
9,866,466
2,156,609
898,805
3,890,630,508

3,272,684,703
49,659,992
21,509,149
3,343,853,844

7

3,372,264,382
97,404,523
219,202,479
3,688,871,384
215,046,494
(1,993,684)
203,999
(59,664,191)
7,176,790
160,769,408
(1,714,415)
159,054,993

2,814,701,865
131,681,725
219,018,590
1,357,446
3,166,759,626
169,066,379
(28,211)
411,562
(66,468,850)
(10,530,482)
92,450,398
(2,314,679)
90,135,719

3,464,974,854
95,883,251
191,381,248
3,752,239,353
138,391,155
15,395,877
(43,255,996)
4,618,821
115,149,857
(930,230)
114,219,627

2,934,181,708
128,659,225
185,393,605
1,373,880
3,249,608,418
94,245,426
13,678,706
(45,240,475)
(5,000,000)
(4,761,052)
52,922,605
(3,468,565)
49,454,040

2,224,111
(444,822)

(3,437,451)
687,490

(2,345,069)
469,014

(2,763,916)
552,783

1,779,289
1,779,289

(2,749,961)
(2,749,961)

(1,876,055)
(1,876,055)

(2,211,133)
(2,211,133)

160,834,282

87,385,758

112,343,572

47,242,907

0.251

0.142

0.181

0.078

7
27

13.2
7, 28
29

31.2

23
31.3

ก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส้าหรับปี
ก้าไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็นของผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

33

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
จ่ายเงินปันผล
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

36
24

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
กาไรขาดทุน
จัดสรรแล้ว เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ
สารอง
ส่วนเกินทุนจากการ
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ตีราคาที่ดิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
32,345,939
31,096,053
645,371,642
645,371,642
90,135,719
(2,749,961)
87,385,758
32,345,939
118,481,811
645,371,642
645,371,642

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชาระแล้ว
632,752,650
632,752,650

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
412,309,890
412,309,890

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
12,656,762
12,656,762

632,752,650

412,309,890

12,656,762

32,345,939

118,481,811

645,371,642

645,371,642

1,853,918,694

632,752,650
632,752,650
-

412,309,890
412,309,890
-

12,656,762
12,656,762
-

32,345,939
8,183,683
40,529,622
-

(6,007,782)
112,474,029
159,054,993
1,779,289
160,834,282
(44,925,438)
(8,183,683)
220,199,190
-

645,371,642
645,371,642

645,371,642
645,371,642
-

(6,007,782)
1,847,910,912
159,054,993
1,779,289
160,834,282
(44,925,438)
1,963,819,756
-

รวม
1,766,532,936
90,135,719
(2,749,961)
87,385,758
1,853,918,694

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
จ่ายเงินปันผล
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

36
24

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม
กาไรขาดทุน
จัดสรรแล้ว เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ
สารอง
ส่วนเกินทุนจากการ
อื่นของ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ตีราคาที่ดิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
32,345,939
41,890,715
644,057,642
644,057,642
49,454,040
(2,211,133)
47,242,907
32,345,939
89,133,622
644,057,642
644,057,642

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออก
และชาระแล้ว
632,752,650
632,752,650

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
412,309,890
412,309,890

ส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์
12,656,762
12,656,762

632,752,650

412,309,890

12,656,762

32,345,939

89,133,622

644,057,642

644,057,642

1,823,256,505

632,752,650
632,752,650
-

412,309,890
412,309,890
-

12,656,762
12,656,762
-

32,345,939
8,183,683
40,529,622
-

(1,661,537)
87,472,085
114,219,627
(1,876,055)
112,343,572
(44,925,438)
(8,183,683)
146,706,536
-

644,057,642
644,057,642

644,057,642
644,057,642
-

(1,661,537)
1,821,594,968
114,219,627
(1,876,055)
112,343,572
(44,925,438)
1,889,013,102
-

รวม
1,776,013,598
49,454,040
(2,211,133)
47,242,907
1,823,256,505

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด้าเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ตัดจาหน่ายพืชเพื่อการให้ผลิตผล
ขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายอุปกรณ์
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุน (กาไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ชวี ภาพ
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของตราสารอนุพันธ์
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รายได้เงินปันผล
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชวี ภาพ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินปันผลค้างรับ
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

2563

2562

160,769,408

92,450,398

115,149,857

52,922,605

190,110,829
(116,434)
655,710
156,717
1,475,652
1,993,684
5,847,766
(7,176,790)
(2,261,760)
(270,475)
(203,999)
59,664,191

202,252,942
(58,465)
(160,588)
(44,000)
28,211
16,787,674
10,530,482
1,770,099
(411,562)
66,468,850

137,874,879
(116,434)
655,710
53,604
1,475,652
4,719,036
(4,618,821)
(898,805)
(270,475)
(15,395,877)
43,255,996

151,948,102
(58,465)
(166,759)
(44,000)
5,000,000
14,854,275
4,761,052
1,770,099
(49,659,992)
(13,678,706)
45,240,475

410,644,499

389,614,041

281,884,322

212,888,686

(31,546,689)
(211,726,565)
4,537,454
21,212,192
5,263,792
-

58,491,386
280,556,134
2,194,758
(8,535,822)
(3,995,540)
-

(91,939,531)
(193,137,203)
21,212,192
3,251,482
-

101,294,013
295,366,629
(8,566,375)
(11,089,060)
(61,119,990)

38,248,204
15,880,992
(245,721)
(3,968,994)
248,299,164
(1,131,882)
247,167,282

(99,440,784)
(6,422,102)
(1,584,055)
(4,099,686)
606,778,330
(1,305,587)
605,472,743

44,510,713
15,743,736
(130,391)
(3,968,994)
77,426,326
(1,020,272)
76,406,054

(85,359,483)
(417,620)
(1,618,907)
(4,099,685)
437,278,208
(1,118,769)
436,159,439

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
พืชเพื่อการให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ผลขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชาระลดลง
โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดนิ ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

2563

2562

203,999
(4,410,000)
(55,662,630)
(4,423,519)
9,666,121
(1,822,419)
(448,125)
(56,896,573)

411,562
(490,000)
(68,143,441)
453,588
(6,359,463)
(146,981)
(74,274,735)

500,644
(5,400,000)
(4,410,000)
(4,999,993)
13,799,938
(43,981,302)
(4,423,519)
1,670,402
(1,822,419)
(448,125)
(49,514,374)

11,049,239
(104,500,000)
(490,000)
(749,988)
(55,041,966)
188,054
(7,319,190)
(138,526)
110,779,982
(46,222,395)

(40,000,000)
(1,660,000)
249,456,522
(270,600,000)
(44,925,438)
(59,928,840)
(167,657,756)
22,612,953
71,163,423
93,776,376
-

(249,000,000)
(272,600,000)
(67,529,863)
(589,129,863)
(57,931,855)
129,095,278
71,163,423
-

(40,000,000)
(1,072,000)
249,456,522
(136,600,000)
(44,925,438)
(43,135,102)
(16,276,018)
10,615,662
53,044,879
63,660,541
-

(250,000,000)
(138,600,000)
(45,874,075)
(434,474,075)
(44,537,031)
97,581,910
53,044,879
-

(2,224,111)
(2,690,842)
124,007,750

3,437,451
(680,167)
238,511
-

2,345,069
(1,333,674)
124,007,750

2,763,916
(680,167)
238,511
-

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
บริษั ท ชุม พรอุตสาหกรรมน้ามั นปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) (“บริษั ทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตังและ
มีภูมิล้าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ชุมพรโฮลดิง จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตังในประเทศไทย
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุ รกิ จหลัก ของบริษั ทฯคือการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ามันปาล์ม ที่อยู่ ตามที่
จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯซึ่ ง เป็ น ส้ า นั ก งานใหญ่ อ ยู่ ที่ เ ลขที่ 296 หมู่ ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ต้ า บลสลุ ย
อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สาขาตังอยู่ที่เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบัน ยั ง มีผลกระทบต่อธุรกิ จและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน้ามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการด้าเนินธุรกิ จ ฝ่า ยบริหารของกลุ่มบริษั ท ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนีสินและหนีสินที่อาจเกิดขึน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั งนี ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ใ ช้ ป ระมาณการและดุ ล ยพิ นิ จ ในประเด็ น ต่ า ง ๆ เมื่ อ สถานการณ์
มีการเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นีจั ดท้ า ขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ก้ า หนดในพระราชบั ญญั ติวิ ชาชีพ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก้าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับ ที่บ ริษั ทฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบั บ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จัดท้าขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท้างบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีได้จัดท้าขึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จ้ากัด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า
“กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี
ชื่อบริษัท

บริษทั ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษทั ซีพีพี จ้ากัด
บริษทั ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
(จดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
บริษทั ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
(จดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
บริษทั ซีพไี อ เพาเวอร์ จ้ากัด
(จดทะเบียนจัดตังบริษัท
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึน
ในประเทศ

ผลิตและจ้าหน่ายเมล็ดพันธุป์ าล์ม
และกล้าปาล์ม
ผลิตและจ้าหน่ายน้ามันปาล์ม และผลิต
และจ้าหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
ซือมาขายไปน้ามันพืช

ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

ไทย

100

100

ไทย

-

100

ผลิตและจ้าหน่ายน้ามันไบโอดีเซล

ไทย

-

100

ผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า

ไทย

100

-

ข) บริ ษั ท ฯจะถื อ ว่ า มี ก ารควบคุ ม กิ จ การที่ เ ข้ า ไปลงทุ น หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยได้ หากบริ ษั ท ฯมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
หรื อมี ส่ว นได้เ สีย ในผลตอบแทนของกิ จการที่เ ข้า ไปลงทุน และสามารถใช้ อ้า นาจในการสั่ง การ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส้าคัญต่อจ้านวนเงินผลตอบแทนนันได้
ค) บริษัท ฯน้างบการเงินของบริษัทย่ อยมารวมในการจัดท้างบการเงินรวมตังแต่วันที่บริษั ทฯมีอ้านาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสินสุดการควบคุมบริษัทย่อยนัน
ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท้าขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส้าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส้าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นีแล้ว
2.3 บริษัทฯจัดท้างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน

2

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ้านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส้าหรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึนเพื่อให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นระหว่า งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ย วกั บวิธีปฏิบัติ
ทางการบั ญชี และการให้ แนวปฏิบั ติท างการบั ญชี กั บผู้ ใ ช้ มาตรฐาน การน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
อย่ า งไรก็ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีก ารเปลี่ย นแปลงหลัก การส้าคัญ
สามารถสรุปได้ดังนี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ้านวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การช้าระหนีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก้าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ้าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิ น ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการค้านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่า จะเกิ ด ขึ น และหลัก การเกี่ ย วกั บ การบั ญชี ป้องกั น ความเสี่ย ง รวมถึง การแสดงรายการและ
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
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การน้ามาตรฐานกลุ่มนีมาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทจากรายการดังต่อไปนี
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึน - กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่ า จะเกิ ด ขึ นต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น โดยไม่ จ้ า เป็ น ต้ อ งรอให้ เ หตุ ก ารณ์ ที่ มี ก ารด้ อ ยค่ า
ด้านเครดิตเกิ ดขึนก่อน กลุ่มบริษัทใช้วิธีก ารอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึนตลอดอายุส้าหรับลูกหนีการค้า
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่เข้าท้าสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสินรอบระยะเวลา
รายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรั บรู้ในส่วนของก้าไรหรือ
ขาดทุน
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกระทบสะสมของการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีมาถือปฏิบัติ เป็น
ครังแรกโดยปรับปรุงกับก้าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนีได้ก้าหนดหลักการของการรับรู้รายการ
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก้าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์
และหนีสินส้าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนันมีมูลค่าต่้า
การบัญชีส้าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส้าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด้าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่ม บริษั ท รับ รู้ผลกระทบสะสมของการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนีมาถือปฏิบั ติ
ครังแรกโดยปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อ ก้า ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้ อนหลังงบการเงินปีก่ อนที่แสดง
เปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส้าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิช าชี พ บั ญชี ได้ป ระกาศใช้ แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส้าหรับ
ทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ลดผลกระทบในบางเรื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบั บ และเพื่ อ ให้เ กิ ด ความชั ดเจนในวิ ธีป ฏิบั ติ ทางบั ญชี ใ น
ช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และ
มีผลบังคับใช้ส้าหรับการจัดท้างบการเงินที่มีรอบระยะเวลารายงานสินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้เลือกปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ส้าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ในเรื่องการไม่ต้องน้าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้
วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน การประมาณการความเพียงพอของก้าไรทางภาษี
ที่จะเกิดขึนในอนาคตเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และการด้อยค่า
ของสินทรัพย์
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับ มูลค่าของสินทรัพย์
จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ดังนัน
ในการจัดท้างบการเงิน รวมส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทจึงพิจารณายกเลิก
การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการผ่ อ นปรนชั่ วคราวส้ า หรั บ ทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม ทางบัญ ชี ส้ า หรั บ ทุ ก เรื่ อ ง
ที่กลุ่มบริษัทได้เคยถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา โดยไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส้าคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษัท
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส้าหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน
เพื่ อให้มี เนื อหาเท่ า เที ย มกั บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ น
การอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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4.

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบั ญชีเนื่องจากการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมข้อ 3 กลุ่มบริษัทได้น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่ม เครื่องมื อทางการเงิ น และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติใ นระหว่างปี
ปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับก้าไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการน้า
มาตรฐานเหล่านีมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐาน
การรายงาน
มาตรฐาน
ทางการเงิน
การรายงาน
กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2562 ทางการเงิน
ฉบับที่ 16
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนีสินตราสารอนุพันธ์
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ก้าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

1 มกราคม 2563

-

-

8,963

8,963

-

6,008

1,096
-

1,096
6,008

-

-

7,867

7,867

118,482

(6,008)

-

112,474
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
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มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือ
31 ธันวาคม 2562 ทางการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
หนีสินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสินหมุนเวียน
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนีสินตราสารอนุพันธ์
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ก้าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม 2563

-

-

5,666

5,666

-

1,662

849
-

849
1,662

-

-

4,817

4,817

89,134

(1,662)

-

87,472

4.1 เครื่องมือทางการเงิน
ก) รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อก้าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน้ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครังแรก แสดงได้ดังนี

การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือขาดทุน
ผลกระทบของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบจากการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ

งบการเงินรวม
(7,510)
1,502
(6,008)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
(2,077)
415
(1,662)
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ข) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก้าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 9 เปรี ย บเที ย บกั บ การจั ด ประเภทและมู ล ค่ า ตาม
หลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน่
เงินมัดจ้า
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

71,163
296,201
207
367,571

งบการเงินรวม
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ราคาทุน
ตัดจ้าหน่าย
รวม
71,163
296,201
207
367,571

71,163
296,201
207
367,571
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตาม
หลักการบัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน่
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจ้า
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

53,045
314,764
398,500
685
766,994

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
ราคาทุน
ตัดจ้าหน่าย
รวม
53,045
314,764
398,500
685
766,994

53,045
314,764
398,500
685
766,994

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่ได้ก้าหนดให้หนีสินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก้าไรหรือขาดทุน ยกเว้นหนีสินตราสารอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม 6.0 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ:
1.7 ล้านบาท)
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4.2 สัญญาเช่า
การน้า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครังแรก กลุ่มบริษั ทรับรู้หนีสินตาม
สัญญาเช่าส้าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด้าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช้าระ
ตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบียเงินกู้ยื มส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ส้าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนีสินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบัติครังแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
หัก: ดอกเบียจ่ายรอตัดบัญชี
หนีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึนจากการน้ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครังแรก
หนีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก (ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม
11,956
(611)
(2,382)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
11,650
(2,456)
(2,094)
(1,434)

8,963
8,963

5,666
5,666

3.94 - 4.59

4.59

1,096
7,867
8,963

849
4,817
5,666

ประกอบด้วย
หนีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน
หนีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
ครังแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี

ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม
2,722
6,241
8,963

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,722
2,944
5,666
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5.

นโยบายการบัญชีที่ส้าคัญ

5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้โอนอ้านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมี
การส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส้าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบ
หลั ง จากหั ก ประมาณการสิ น ค้ า รั บ คื น และส่ ว นลด และค่ า ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องธุ ร กิ จ โดยไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ดอกเบีย
รายได้ดอกเบียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบียที่แท้จริง โดยจะน้ามูลค่าตามบัญชีขันต้นของสินทรัพย์
ทางการเงิ น มาคู ณกั บ อัตราดอกเบี ยที่แ ท้จริ ง ยกเว้ นสิน ทรัพ ย์ ทางการเงิ นที่เ กิ ดการด้ อยค่ าด้า นเครดิ ต
ในภายหลัง ที่จะน้ามูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน) มาคูณกับอัตราดอกเบียที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่า ใช้ จ่า ยดอกเบี ยจากหนีสินทางการเงินที่วัดมูล ค่าด้วยราคาทุนตัดจ้าหน่ายค้านวณโดยใช้วิธีดอกเบีย
ที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้อื่น
รายได้อื่ นรั บ รู้เ มื่ อ กลุ่ม บริษั ท ปฏิบั ติ ภาระตามสัญญาเสร็จ สิน และมีค วามเป็ นไปได้ ค่อนข้า งแน่ นอน
ในการรับเงิน
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันที่มีสภาพ
คล่ อ งสู ง ซึ่ ง ถึ ง ก้ า หนดจ่ า ยคื น ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 เดื อ นนั บ จากวั น ที่ ไ ด้ ม าและไม่ มี ข้ อ จ้ า กั ด
ในการเบิกใช้
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5.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะต่้ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุ ดิบ อะไหล่ และวัส ดุ โรงงานแสดงมู ล ค่ าตามราคาทุ นตามวิ ธีถัว เฉลี่ย ถ่ วงน้ า หนั ก หรือมู ล ค่า สุท ธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่้ากว่าและจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.4 สินทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ชีวภาพเป็น ผลปาล์มสดที่อยู่บนต้นปาล์ม เมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม ซึ่งจะถูกวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ส่วนผลิตผลทางการเกษตรเป็นผลปาล์มสดที่เก็บเกี่ยวแล้ว
มูลค่ายุติธรรมของผลปาล์มสดที่อยู่บนต้น ค้านวณโดยใช้วิธีอ้างอิงจากราคาผลปาล์มสดที่ หน้าโรงงาน
หักประมาณการค่าใช้จ่าย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลก้าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเมล็ ดปาล์ ม และต้ นกล้า ปาล์ม ค้ านวณโดยใช้วิ ธีอ้ างอิง จากราคาขายในท้อ งตลาด
หักประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ผลก้าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ชีวภาพบันทึกในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมได้ อ ย่ า งน่ า เชื่ อ ถื อ สิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพต้ อ งวั ด ด้ ว ยราคาทุ น
หักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และในทันทีที่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพนัน
สามารถวัดได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าคงเหลือ
5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า
ก) เงินลงทุนในการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ข) เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย และการร่ ว มค้ า ที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การแสดงมู ล ค่ า ตาม
วิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท้ารายการ
หลังจากนัน กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส้าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดินรอการขาย
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5.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนันกลุ่มบริษัทจัดให้มี
การประเมิ น ราคาที่ ดิ น โดยผู้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระและบั น ทึ ก สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วในราคาที่ ตี ใ หม่ ทั งนี
กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส้าคัญ
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึนจากการตีราคาใหม่ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และรับ รู้จ้า นวนสะสมในบั ญชี “ส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาสินทรัพ ย์ ” ในองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นันเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทได้รับรู้ราคาที่
ลดลงในส่วนของก้าไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน
จ้านวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นันเคยมีการตีราคาเพิ่ มขึนและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพย์” อยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจ้านวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์”
ค่า เสื่อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ค้านวณจากราคาทุนของสินทรัพ ย์ โดยวิธีเส้นตรงตาม อายุ การให้
ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องมือและเครื่องใช้โรงงาน
ยานพาหนะ
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส้านักงาน

-

10 - 40
10 - 40
10 - 40
3 - 40
3 - 30
5 - 10
5 - 20

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค้านวณผลการด้าเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส้าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตังและก่อสร้าง
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กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ้าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ ง เศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรือ การจ้า หน่ายสินทรัพ ย์ รายการผลก้ าไรหรือ ขาดทุ น
จากการจ้าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษัท ตัดรายการสินทรัพย์นัน
ออกจากบัญชี
5.8 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่ าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ ต่อเมื่อสัญญานันมีการให้สิทธิในการควบคุม
การใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส้าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่ ม บริ ษั ท ใช้ วิ ธีก ารบั ญชี เ ดี ย วส้ า หรั บ การรั บ รู้ร ายการและการวั ด มู ล ค่ า สั ญ ญาเช่ า ทุก สั ญ ญา เว้ น แต่
สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์
อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและ
หนีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช้าระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
และปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการวั ด มู ล ค่ า ของหนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ใหม่ ราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้
ประกอบด้วยจ้านวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึน
จ้านวนเงินที่จ่ายช้าระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วย
สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค้านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า ดังนี
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

16
3 - 16

ปี
ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสื่อมราคาจะค้านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ้านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า ตลอดอายุสัญญาเช่า
จ้านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่
ขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ้านวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิทธิเลือกซือซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่ม บริษัทจะใช้สิทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก้า หนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิใ นการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือ
เงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช้าระนันได้เกิดขึน
กลุ่ ม บริ ษั ท คิ ด ลดมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของจ้ า นวนเงิ น ที่ ต้ อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า ด้ ว ยอั ต ราดอกเบี ยตามนั ย
ของสั ญ ญาเช่ า หรื อ อั ต ราดอกเบี ยการกู้ ยื ม ส่ ว นเพิ่ ม ของกลุ่ ม บริ ษั ท หลั ง จากวั น ที่ สั ญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล
มูลค่าตามบัญชีข องหนีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจาก
การจ่ายช้าระหนีสินตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช้าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ ยนแปลงใน
การประเมินสิทธิเลือกซือสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตังแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่้า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า ด้าเนินงาน จ้านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด้าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก้าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
5.9 พืชเพื่อการให้ผลิตผล และค่าตัดจ้าหน่าย
พืชเพื่อการให้ผลิตผลคือต้นปาล์มและต้นมะพร้าว ประกอบด้วยค่าพันธุ์ ค่าล้มต้นเพื่อปรับพืนที่ และ
ค่า ใช้ จ่า ยในการปลูก ซึ่งเกิ ดขึนก่ อนที่จะให้ผลผลิต พืชเพื่ อการให้ผลิตผลแสดงตามราคาทุนหัก ค่าตัด
จ้าหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ค่าตัดจ้าหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผลค้านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์ดังนี
ต้นปาล์ม

- ตัดจ้าหน่ายโดยประมาณ 20 ปี อย่างเป็นระบบตามช่วงอายุของต้นปาล์ม

ต้นมะพร้าว

- ตัดจ้าหน่ายโดยประมาณ 20 ปี โดยใช้วิธีเส้นตรง

ค่าตัดจ้าหน่ายรวมอยู่ในการค้านวณผลการด้าเนินงาน
ไม่มีการตัดจ้าหน่ายส้าหรับพืชเพื่อการให้ผลิตผลที่ยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
14

5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ้าหน่าย
กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ้าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของ
สินทรัพย์นัน
กลุ่มบริษัทตัดจ้าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ้ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชีว่า
สินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ้าหน่ายและวิธีการตัดจ้าหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ้าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก้าไรหรือ
ขาดทุน
ค่าตัดจ้าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค้านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

-

5 ปีและ 10 ปี

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ้านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี บุ ค คลหรือกิ จการที่ เกี่ย วข้องกั นยั งหมายรวมถึงบริษั ทร่วม และบุคคลที่มีสิทธิออกเสีย ง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท้าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส้าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส้าคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯที่มีอ้านาจในการวางแผนและควบคุมการด้าเนินงานของบริษัทฯ
5.12 เงินตราต่างประเทศ
กลุ่ม บริษั ท แสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป็นสกุ ลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุ ลเงินที่ใ ช้ใ น
การด้าเนินงานของกลุ่มบริษัท
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนีสินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
ก้าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค้านวณผลการด้าเนินงาน

15

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จะท้าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน พืชเพื่อการให้ผลิตผล และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
กลุ่มบริษัท หากมีข้อบ่งชีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่า
ที่ ค าดว่า จะได้รับ คื นของสินทรัพ ย์ มี มูล ค่าต่้ากว่ามู ล ค่าตามบัญชีของสินทรัพ ย์ นัน ทั งนีมูล ค่าที่คาดว่ า
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสูง กว่ า ในการประเมิ น มู ล ค่ า จากการใช้ สิ น ทรั พ ย์ กลุ่ ม บริ ษั ท ประมาณการกระแสเงิ น สด
ในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค้านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลด
ก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก้าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่มบริษัทใช้แบบจ้าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ้านวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ้าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ้าหน่าย โดยการจ้าหน่ายนันผู้ซือ
กั บ ผู้ ข ายมี ค วามรอบรู้ แ ละเต็ ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อ รองราคากั น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ ส ระ
ในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน
ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนส้ารองเลียงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที่ ก ลุ่ม บริษั ท จ่า ยสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพ ย์ ของกองทุนส้ารองเลียงชีพ ได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส้ารองเลียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทมีภาระส้าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามที่ตกลงกับพนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส้าหรับพนักงาน
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กลุ่มบริษัทค้านวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ ท้า การประเมิ นภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก้ า ไรหรือขาดทุ นจากการประมาณตามหลัก คณิตศาสตร์ประกั นภัย ส้าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.15 ประมาณการหนีสิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ นแล้ว และมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่นอนว่า กลุ่มบริษัท จะเสีย ทรัพ ยากรเชิงเศรษฐกิ จไปเพื่ อ
ปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช้าระด้วยตราสารทุน
บริษัทฯรับรู้โครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เมื่อได้รับบริการจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือ
หุ้น ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที่ก้าหนด
ไว้ในโครงการพร้อมกับรับรู้ “ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
5.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ้านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
ค้านวณจากก้าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนีสิน ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีสินที่เกี่ยวข้องนัน โดยใช้
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส้าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทังผลขาดทุ นทางภาษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ้านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก้าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นัน
กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตั ดบัญชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท้าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า กลุ่มบริษัทจะไม่มีก้าไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการน้าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
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กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึนเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.18 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท้า
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม ส้าหรับลูกหนีการค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยส้าคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่ม บริษัท จัด ประเภทสิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ณ วัน ที่รับ รู้รายการเริ่มแรก เป็น สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่
วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้ว ยราคาทุน ตัดจ้าหน่าย สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน ที่ วัด มูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่ วัดมูล ค่า ในภายหลัง ด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่า นก้า ไรหรือขาดทุ น โดยพิจารณาจากแผนธุรกิ จของกิจ การในการจัดการสินทรัพ ย์ทางการเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ่าหน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ้าหน่าย เมื่อ กลุ่มบริษัท ถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนันเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นการรับช้าระเพียงเงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านัน
สินทรัพ ย์ ท างการเงิ น ดัง กล่า ววัดมู ล ค่าในภายหลัง โดยใช้ วิธีดอกเบียที่แ ท้จริงและต้ องมีก ารประเมิ น
การด้อยค่า ทังนี ผลก้าไรและขาดทุนที่เกิดขึนจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่า ของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก้าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
ทังนี สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลั กทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่ม บริษัทไม่ไ ด้เลือกจัดประเภทให้วัดมูล ค่าด้วยมูล ค่ายุ ติธ รรมผ่านก้ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับช้าระเพียงเงินต้นและดอกเบีย
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนีสินทางการเงิน
ยกเว้นหนีสินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส้าหรับหนีสินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการท้ารายการ และจัดประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ้าหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบียที่แท้จริง ทังนี ผลก้าไรและขาดทุนที่เกิดขึนจากการตัด
รายการหนีสินทางการเงินและการตัดจ้าหน่ายตามวิธีดอกเบียที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
โดยการค้ า นวณมู ล ค่ า ราคาทุ น ตั ด จ้ า หน่ า ยค้ า นึ ง ถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ต้ น ทุ น ที่ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
อัตราดอกเบียที่แท้จริงนันด้วย ทังนี ค่าตัดจ้าหน่ายตามวิธีดอกเบียที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
ทางการเงินในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์ นันได้
สินสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นัน รวมถึงได้มี การโอนความเสี่ยง
และผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพย์นัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นัน แม้ว่าจะไม่มี
การโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพย์นัน
กลุ่ ม บริ ษั ท ตั ด รายการหนี สิน ทางการเงิ น ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิบั ติ ต ามภาระผู ก พั น ของหนีสิ น นันแล้ ว
มี ก ารยกเลิ ก ภาระผู ก พั น นั น หรื อ มี ก ารสิ นสุ ด ลงของภาระผู ก พั น นั น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นหนี สิ น
ทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็น หนีสินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่ง มีข้อก้าหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมี
การแก้ไขข้อก้าหนดของหนีสินที่มีอยู่ อย่ างเป็นสาระส้าคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนีสินเดิมและ
รับรู้หนีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนี ทังหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่า นก้ า ไรหรือ ขาดทุ น ผลขาดทุนด้ านเครดิต ที่ค าดว่ าจะเกิ ดขึ นค้ านวณจากผลต่ างของ
กระแสเงินสดที่จะครบก้าหนดช้าระตามสัญญากับกระแสเงินสดทังหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ ช้าระ
และคิดลดด้วยอัตราดอกเบียที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญนับตังแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึน
ใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญนับตังแต่
การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจ้านวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึนตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
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กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึนอย่างมีนัยส้าคัญ เมื่อมีการค้างช้าระการจ่ายเงินตาม
สั ญ ญาเกิ น กว่ า 30 วั น และพิ จ ารณาว่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น นั นมี ก ารผิ ด สั ญ ญา เมื่ อ มี ก ารค้ า งช้ า ระ
การจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์
ทางการเงินนันมีการเพิ่มขึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส้าคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค้านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนส้าหรับลูกหนีการค้า
ดังนัน ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัท จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
ทางด้า นเครดิต แต่จะรับ รู้ค่า เผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึนตลอดอายุ ของ
ลูกหนีการค้ า โดยอ้างอิงจากข้อมู ลผลขาดทุนด้านเครดิต จากประสบการณ์ ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนีนันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงิน จะถูกตัดจ้าหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับ คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน จะน้ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ้านวนเงินที่รับรู้ และกิจการมี
ความตังใจที่จะช้าระด้วยยอดสุทธิ หรือตังใจที่จะรับสินทรัพย์และช้าระหนีสินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่นแสดงมูลค่าตามจ้านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนีสงสัย
จะสูญส้าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
5.19 ตราสารอนุพันธ์
กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบีย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบีย ตามล้าดับ
กลุ่มบริษัทรับรู้ มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ท้าสัญญา และวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของก้าไรหรือ
ขาดทุน ทังนี กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์
และแสดงเป็นหนีสินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
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กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก้าหนดช้าระภายใน
12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนีสินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนีสินหมุนเวียน
5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนีสินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซือและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ และหนีสินซึ่ง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องก้าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูล ค่า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส้าหรับสินทรัพย์หรือหนีสินที่มีลักษณะเดียวกันหรือ
ไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัท จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิค การประเมิ นมู ลค่ าที่ เหมาะสมกั บแต่ล ะสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล ที่ส ามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากที่สุด
ล้าดับชันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น้ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพย์หรือหนีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ ข้ อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ ข องสิ น ทรั พ ย์ ห รื อ หนี สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน
ทุกวันสินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ้าเป็นในการโอนรายการระหว่างล้าดับชัน
ของมูลค่ายุติธรรมส้าหรับสินทรัพย์และหนีสินที่ถืออยู่ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึนประจ้า
6.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส้าคัญ
ในการจัด ท้ า งบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ้าเป็น ต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดั ง กล่ า วนี
ส่งผลกระทบต่อจ้านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ้านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส้าคัญ
มีดังนี
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้า ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยค้านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทังนี ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึนจริงใน
อนาคต
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่ค าดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูล ค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณา
จากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านัน และค่าเผื่อส้าหรับ
สินค้าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้า หรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด
สินทรัพย์ชีวภาพ
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ซึ่งมูลค่ายุติธรรมนีได้
ค้านวณโดยใช้วิธีตามที่ระบุไว้ในข้อนโยบายการบัญชี การประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและ
การประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11
สัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
การก่าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการก้าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค้านึงถึง
ข้อเท็ จจริงและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ย วข้องทังหมดที่ท้าให้เกิ ดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิ จส้าหรับกลุ่มบริษั ท
ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนัน
การก่าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
กลุ่มบริษัทไม่สามารถก้าหนดอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในการก้ า หนดอัตราดอกเบียการกู้ ยื ม ส่วนเพิ่ มของกลุ่มบริษั ทในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดย
อัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบียที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ้าเป็นเพื่อให้
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง
โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
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มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซือขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ้าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจ้าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค้านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทังนี
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค้านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล้าดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในการประมาณค่ า เผื่ อ การด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ย ฝ่ า ยบริ ห ารจ้ า เป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
ในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ในการค้ า นวณค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ า ยบริ ห าร จ้ า เป็ น ต้ อ งท้ า การประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูล ค่าคงเหลือ เมื่อเลิก ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องท้าการทบทวนอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน
กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นีได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ
นอกจากนี ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่้ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน
ในการนีฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นัน
พืชเพื่อการให้ผลิตผล และค่าตัดจ้าหน่าย
ในการค้านวณค่าตัดจ้าหน่ายของพืชเพื่อการให้ผลิตผล ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องท้าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของพืชเพื่อการให้ผลิตผล และต้องท้าการทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของพื ชเพื่อการให้ผลิตผลในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่้ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน
ในการนีฝ่ายบริหารจ้าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นัน
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส้าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก้าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลแตกต่า งชั่ ว คราวและขาดทุ น นั น ในการนี ฝ่า ยบริ หารจ้า เป็ น ต้อ งประมาณการว่ า
กลุ่มบริษัทควรรับรู้จ้านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ้านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ้านวน
ก้าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนั ก งาน ประมาณขึ นตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนพนักงาน เป็นต้น
7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จ้ากัด

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย (จดทะเบียนจัดตังบริษัทเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563)
บริษัทย่อย (จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
และจดช้าระบัญชีเสร็จสินเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563)
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัทย่อย (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
และจดช้าระบัญชีเสร็จสินเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563)
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
บริษัทย่อย (จดทะเบียนเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
และจดช้าระบัญชีเสร็จสินเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด
กิจการร่วมค้า
บริษัท น้าตาลครบุรี จ้ากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส้าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันเหล่านัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

นโยบายการก้าหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าเช่า

-

-

174
1

136
1

รายได้ทางการเงิน

-

-

15

14

รายได้เงินปันผล
ซือวัตถุดิบ
ซือทรัพย์สิน
ขายอุปกรณ์
รายการธุรกิจกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซือสินค้าส้าเร็จรูป
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า
รายได้อื่น
ค่าบริการจ่าย

-

-

670
8
1

50
736
3
-

-

1

-

-

ราคาตลาด

4
16

-

4
16

-

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ราคาตลาด
รายเดือนในอัตราเดือนละ
0.03 - 0.04 ล้านบาท
ร้อยละ 4.75 ต่อปี และ
อัตราดอกเบียเงินกู้เมื่อ
ทวงถามจากธนาคารบวก
ร้อยละ 0.50 ต่อปี
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัท ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียด
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
ลูกหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

90,510

30,129

ลูกหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
การร่วมค้า
รวมลูกหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

10,543
316
10,859

9,702
9,702

ดอกเบียค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

19,954

5,059
25

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เจ้าหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
เจ้าหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)
บริษัทย่อย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

403,900

398,500

12,344

14,442

8,968

1,509

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัท ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กู้ยืม
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
รวม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
37,000
361,500
398,500

ในระหว่างปี
เพิ่มขึน
30,000
209,300
239,300

ลดลง
(30,000)
(203,900)
(233,900)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
37,000
366,900
403,900

เงิ นให้กู้ ยืม ข้า งต้นเป็นเงิ นกู้ ที่ไ ม่มี หลักประกัน และมีก้าหนดช้าระคืนเมื่อทวงถาม โดยมีอัตราดอกเบีย
ร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบียเงินกู้เมื่อทวงถามจากธนาคารบวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสัน
23,508
22,421
21,692
20,628
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
เลิกจ้าง
851
1,385
688
1,215
รวม
24,359
23,806
22,380
21,843
26

ภาระค้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษั ท ฯมี ภาระจากการค้ า ประกั นให้กั บบริษัทย่ อยตามที่ก ล่าวไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวม
ข้อ 37.4 ก)
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
703
101
62,958
52,944
63,661
53,045

งบการเงินรวม
2563
2562
788
187
92,988
70,976
93,776
71,163

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบียร้อยละ 0.1 - 0.3 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.1 - 0.4
ต่อปี)
9.

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ
ค้างช้าระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

18

30,129

-

-

18,988
36,337
35,162
5
90,510

30,129
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ลูกหนีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระ
ยังไม่ถึงก้าหนดช้าระ
ค้างช้าระ
ไม่เกิน 1 เดือน
1 - 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน
(2562: ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้า - สุทธิ
ลูกหนีอื่น
ลูกหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบียค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนีอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน
(2562: ค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนีอื่น - สุทธิ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

285,784

200,551

260,545

175,610

36,611
775
813
1
4,349
328,333

89,882
949
910
532
4,094
296,918

36,424
337
1
4,349
301,656

88,670
906
910
532
4,094
270,722

(4,244)
324,089
324,089

(2,769)
294,149
294,149

(4,244)
297,412
387,922

(2,769)
267,953
298,082

316
2,548
2,864

2,733
2,733

10,859
19,954
2,070
32,883

9,702
5,059
2,602
17,363

(681)
2,183
326,272

(681)
2,052
296,201

(681)
32,202
420,124

(681)
16,682
314,764
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนของลูกหนีการค้า และลูกหนีอื่น
มีรายละเอียดดังนี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ส้ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน
จ้านวนที่ได้รับคืนในระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
3,450
1,515
(40)
4,925

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
3,450
1,515
(40)
4,925

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าส้าเร็จรูป
วัตถุดิบ
งานระหว่างท้า
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2563
213,630
227,973
21,606
58,044
521,253

2562
138,297
111,580
96
59,321
309,294

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(116)
(116)
-

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
213,514
138,297
227,973
111,580
21,606
96
58,044
59,321
521,137
309,294
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สินค้าส้าเร็จรูป
วัตถุดิบ
งานระหว่างท้า
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
รวม

2563
213,530
231,166
96
29,991
474,783

2562
138,297
109,421
96
33,599
281,413

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(116)
(116)
-

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
213,414
138,297
231,166
109,421
96
96
29,991
33,599
474,667
281,413
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ในระหว่างปี 2563 และ 2562 การเปลี่ยนแปลงของรายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย มีดังนี

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือระหว่างปี (โอนกลับ)
ยอดคงเหลือ ณ วันสินปี

งบการเงินรวม
2563
2562
58
116
116

(58)
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
58
116
116

(58)
-

11. สินทรัพย์ชีวภาพ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ชีวภาพส้าหรับ ปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดังนี

ผลปาล์ม
บนต้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ผลก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย
ลดลงเนื่องจากการขาย
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย
ลดลงเนื่องจากการขาย
ลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
เมล็ดปาล์ม
และ
ต้นกล้าปาล์ม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

รวม

ผลปาล์ม
บนต้น

27,064

27,262

54,326

27,064

135,884
(140,645)

5,827
(13,791)
-

141,711
(13,791)
(140,645)

135,884
(140,645)

22,303

19,298

41,601

22,303

169,567
(164,948)
26,922

8,135
(10,115)
17,318

177,702
(10,115)
(164,948)
44,240

169,567
(164,948)
26,922
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ประมาณการและสมมติฐานที่ส้าคัญในการค้านวณมูลค่ายุติธรรม ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี
ผลปาล์มบนต้น
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาซือผลปาล์มสดที่หน้าโรงงานของบริษัทฯ
หักด้วยประมาณการต้นทุนการปลูก ต้นทุนการเก็บเกี่ยวและค่าขนส่งจากพืนที่ปลูก
น้าหนักของผลปาล์มสดบนต้นมาจากข้อมูลการสุ่มตรวจนับ และประมาณการโดยอ้างอิงจากน้าหนักเฉลี่ย
ในการเก็บเกี่ยวแต่ละช่วงอายุของผลปาล์มสด ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์
ส่วนเสียจากการปลูก
เมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม
ราคาเมล็ดปาล์ม และต้นกล้าปาล์ม ประมาณการโดยอ้างอิงจากราคาขายหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขาย เช่น ค่าขนส่ง
จ้า นวนของเมล็ดปาล์ม และต้นกล้า ปาล์ม รวมการคาดการณ์ส่วนสูญเสียจากการปลูก ซึ่งพิ จารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีต
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ ส้ า คั ญ ต่ อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ ชี ว ภาพ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว
น้าหนักของผลปาล์มสด
ราคาเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม
จ้านวนเมล็ดปาล์มและต้นกล้าปาล์ม

เพิ่มขึน 10%
3
3
1
1

2562
ลดลง 10%
(3)
(3)
(1)
(1)

เพิ่มขึน 10%
2
2
1
1

ลดลง 10%
(2)
(2)
(1)
(1)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ราคาผลปาล์มสด ณ จุดเก็บเกี่ยว
น้าหนักของผลปาล์มสด

เพิ่มขึน 10%
3
3

2562
ลดลง 10%
(3)
(3)

เพิ่มขึน 10%
2
2

ลดลง 10%
(2)
(2)
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12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินวางเพื่อการซือขาย
น้ามันปาล์มล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

14,912
10,682
25,594

14,736
14,723
29,459

14,912
6,257
21,169

14,736
8,398
23,134

13. เงินลงทุนในการร่วมค้า
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่บริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี

การร่วมค้า

ลักษณะธุรกิจ

จัดตังขึน
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีสว่ นได้เสีย
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
2563
2562

ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริษัท ซี เค เทรดดิง
(1965) จ้ากัด

รวม

ด้าเนินธุรกิจตัวแทน
นายหน้าในการขาย
สินค้าประเภท
อุปโภค บริโภค
ทุกประเภท

ไทย

49.00

49.00

2,878

462

4,900

490

2,878

462

4,900

490

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด (การร่วมค้า)
ได้ มี ม ติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น โดยออกหุ้ น สามั ญ จ้ า นวน 90,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 100 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ้านวน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงทุนใน
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าวในสัดส่วนเดิมร้อยละ 49 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนจ้านวนเงิน 4.41 ล้านบาท
โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินลงทุนดังกล่าวแล้วในระหว่างเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2563
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13.2 ส่วนแบ่งขาดทุนและรายได้เงินปันผล
ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี

การร่วมค้า
บริษทั ซี เค เทรดดิง (1965) จ้ากัด

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุนจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า
ในระหว่างปี
2563
2562
(1,994)
(28)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้เงินปันผล
ที่บริษัทฯรับ
ในระหว่างปี
2563
2562
-

13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส้าคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีสินหมุนเวียนอื่น
หนีสินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

2563
11,398
1,651
218
(2,970)
(4,423)
5,874
49%
2,878
2,878

(หน่วย: พันบาท)
2562
982
(40)
942
49%
462
462

สรุปรายการก้าไรขาดทุน

รายได้
รายได้ดอกเบีย
ขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
24,843
9
(4,069)
(58)
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บริษัท

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ้ากัด
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
รวม

ทุนเรียกช้าระแล้ว

สัดส่วนเงินลงทุน

2563

2563

2562

(ร้อยละ)
100
100
100
-

(ร้อยละ)
100
100
100
100

15,000
191,000
5,000
-

2562
15,000
191,000
1,300
12,500

ราคาทุน
2563

2562

ค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ

2563

2563

2562

2562

(หน่วย: พันบาท)
รายได้เงินปันผลที่
บริษัทฯรับในระหว่างปี
2563

2562

15,000
191,000
5,000
-

15,000
191,000
1,300
12,500

(5,000)
-

(5,000)
-

10,000
191,000
5,000
-

10,000
191,000
1,300
12,500

-

49,660
-

211,000

219,800

(5,000)

(5,000)

206,000

214,800

-

49,660

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2563 ของบริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
(บริษัทย่อย) ได้อนุมัติให้มีการเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และได้จดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครังที่ 1/2563 ของบริษัท ซีพี ไอ กรีน จ้ากั ด
(บริษัทย่อย) ได้อนุมัติให้มีการเลิกกิจการ โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และได้จดทะเบียนเสร็จการช้าระบัญชีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครังที่ 8/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯจัดตัง
บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการผลิต
และจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียนจ้านวนเงิน 20 ล้านบาท (หุ้นสามัญจ้านวน 2 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจ้ากัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
8 กันยายน 2563 บริษัทย่อยได้เรียกช้าระค่าหุ้นครังแรกร้อยละ 25 ในอัตราหุ้นละ 2.5 บาท รวมเป็นจ้านวน
เงิน 5 ล้านบาท บริษัทฯได้ช้าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯแสดงมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นที่ดิน
รอการขาย จ้านวน 128.4 ล้านบาทด้วยวิธีราคาทุน
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส้าหรับปี 2563 แสดงได้ดังนี

มูลค่าตามราคาทุนต้นปี
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือที่ดิน
เพิ่มขึนระหว่างปี
มูลค่าตามราคาทุนปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
124,008
4,423
128,431

ข้อมูลเพิ่มเติมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการขาย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
160,010

ในปี 2563 บริษัทฯได้จ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมิน มูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการขายโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาด ข้อสมมติฐานหลักที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดินรอการขายดังกล่าว
ประกอบด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการ และราคาตลาดของที่ดินใกล้เคียง
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
908,232
395,881
696,413
ซือเพิ่ม
85
361
จ้าหน่าย
โอนเข้า (ออก)
15,207
6,827
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
908,232
411,173
703,601
ซือเพิ่ม
7,272
จ้าหน่าย
(14,675)
758
(5,951)
โอนเข้า (ออก)
908,232
411,931
690,247
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
151,018
325,036
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
15,711
23,892
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับส่วนที่จ้าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
166,729
348,928
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
15,978
23,064
(7,575)
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับส่วนที่จ้าหน่าย
182,707
364,417
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
908,232
244,444
354,673
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
908,232
229,224
325,830
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
2562 (จ้านวนเงิน 160 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2563 (จ้านวนเงิน 144 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
โรงงาน
ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส้านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง
และก่อสร้าง

รวม

2,717,881
13,513
(9)
35,985
2,767,370
9,704
(48,727)
41,484
2,769,831

66,374
1,589
(121)
1,983
69,825
4,528
(4,228)
174
70,299

181,384
2,723
(3,978)
6,707
186,836
1,578
(1,460)
8,367
195,321

121,108
3,227
(931)
1,319
124,723
2,731
(3,946)
5,503
129,011

60,215
45,966
(68,028)
(239)
37,914
24,572
(50,335)
12,151

5,147,488
67,464
(5,039)
(239)
5,209,674
50,385
(73,036)
5,187,023

1,554,059
119,107
(9)
1,673,157
105,377
(47,518)
1,731,016

44,915
5,135
(115)
49,935
4,837
(4,086)
50,686

132,696
12,272
(3,754)
141,214
10,745
(1,271)
150,688

91,085
7,403
(868)
97,620
7,235
(3,883)
100,972

-

2,298,809
183,520
(4,746)
2,477,583
167,236
(64,333)
2,580,486

1,094,213
1,038,815

19,890
19,613

45,622
44,633

27,103
28,039

37,914
12,151

2,732,091
2,606,537
183,520
167,236
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
905,039
276,103
444,387
ซือเพิ่ม
110
จ้าหน่าย
โอนเข้า (ออก)
15,207
6,473
โอนไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
905,039
291,310
450,970
ซือเพิ่ม
7,555
จ้าหน่าย
(220)
758
1,965
โอนเข้า (ออก)
905,039
292,068
460,270
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
145,766
308,808
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
12,613
16,539
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับส่วนที่จ้าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
158,379
325,347
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
12,876
16,580
(87)
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับส่วนที่จ้าหน่าย
171,255
341,840
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
905,039
132,931
125,623
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
905,039
120,813
118,430
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
2562 (จ้านวนเงิน 116 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2563 (จ้านวนเงิน 97 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่องมือและ
เครื่องจักร
เครื่องใช้
และอุปกรณ์
โรงงาน
ยานพาหนะ

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
ส้านักงาน

สินทรัพย์
ระหว่างติดตัง
และก่อสร้าง

รวม

1,879,351
7,073
35,622
1,922,046
8,080
(48,727)
13,377
1,894,776

51,464
999
1,983
54,446
3,188
(4,228)
23
53,429

153,911
2,723
(1,843)
6,707
161,498
1,709
(1,000)
8,367
170,574

106,360
2,309
(773)
1,319
109,215
2,547
(3,873)
5,373
113,262

48,169
41,149
(67,311)
(239)
21,768
19,568
(29,863)
11,473

3,864,784
54,363
(2,616)
(239)
3,916,292
42,647
(58,048)
3,900,891

1,491,128
86,674
1,577,802
70,015
(47,518)
1,600,299

39,669
3,432
43,101
2,984
(4,087)
41,998

115,186
8,443
(1,843)
121,786
7,708
(815)
128,679

84,146
5,929
(752)
89,323
5,741
(3,817)
91,247

-

2,184,703
133,630
(2,595)
2,315,738
115,904
(56,324)
2,375,318

344,244
294,477

11,345
11,431

39,712
41,895

19,892
22,015

21,768
11,473

1,600,554
1,525,573
133,630
115,904
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กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด (Market Approach) ซึ่งผลของการประเมินราคาใหม่แสดงมูลค่าที่ดินเพิ่มขึนจากมูลค่าตามบัญชีของ
การประเมินครังก่อนจ้านวนเงิน 203 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกส่วนที่เพิ่มขึนของมูลค่าที่ดินดังกล่าวไว้ใน
“องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น” ในส่วนของผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของที่ดินที่แสดงตามราคาที่ตีใหม่มีดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา
ราคาที่ตีใหม่

101,517
806,715
908,232

101,517
806,715
908,232

99,967
805,072
905,039

99,967
805,072
905,039

กรณีแสดงด้วยราคาทุน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

101,517

101,517

99,967

99,967

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จ้านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่
ยั ง ใช้ ง านอยู่ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ก่ อ นหัก ค่าเสื่อมราคาสะสมของสิน ทรัพ ย์ ดัง กล่า วมีจ้ านวนเงิ น ประมาณ
1,541 ล้านบาท (2562: 1,434 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 1,525 ล้านบาท (2562: 1,434 ล้านบาท))
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17. สัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทท้าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด้าเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 3 - 16 ปี
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก
การน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิ รังแรก
เพิ่มขึนระหว่างปี
ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

รวม

-

-

-

2,722
(1,293)
(155)

6,241
1,798
(1,172)
(1,287)

8,963
1,798
(2,465)
(1,442)

1,274

5,580

6,854
(หน่วย: พันบาท)

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
1 มกราคม 2563
รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้จาก
การน้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิ รังแรก
เพิ่มขึนระหว่างปี
ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างปี
ค่าเสื่อมราคาส้าหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคาร

รวม

-

-

-

2,722
(1,293)
(155)

2,944
589
(1,172)
(795)

5,666
589
(2,465)
(950)

1,274

1,566

2,840
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ข) หนีสินตามสัญญาเช่า

จ้านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบียรอการตัดจ้าหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
ก้าหนดช้าระภายในหนึง่ ปี

งบการเงินรวม
2563
2562
8,503
(1,514)
6,989
(1,291)
5,698

-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,478
(577)
2,901
(857)
2,044

-

การวิเคราะห์การครบก้ าหนดของจ้านวนเงินที่ต้องจ่า ยตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมข้อ 39.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบียจ่ายของหนีสินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,442
950
375
205

ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดจ่ายทังหมดของสัญญาเช่าส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ้านวน
1.6 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1.0 ล้านบาท) นอกจากนี กลุ่มบริษัทมีรายการที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึน
ส้าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสินตามสัญญาเช่า จ้านวน 1.8 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 0.6 ล้าน
บาท)
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18. พืชเพื่อการให้ผลิตผล
(หน่วย: พันบาท)
ต้นปาล์มที่
พร้อมเก็บเกี่ยว
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซือเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซือเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ตัดจ้าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับ
ส่วนที่ตัดจ้าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
ต้นปาล์มที่ยัง
ต้นมะพร้าวที่ยัง
ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว

รวม

311,205
138,751
449,956
4,571
(10,354)
444,173

139,036
6,227
(138,751)
6,512
1,955
(4,571)
3,896

411
132
543
543

450,652
6,359
457,011
1,955
(10,354)
448,612

47,293
17,171
64,464
19,909

-

-

47,293
17,171
64,464
19,909

(9,698)
74,675

-

-

(9,698)
74,675

385,492

6,512

543

392,547

369,498

3,896

543

373,937

ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)
2562

17,171

2563

19,909
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นปาล์มที่
ต้นปาล์มที่ยัง
พร้อมเก็บเกี่ยว
ไม่พร้อมเก็บเกี่ยว
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ซือเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซือเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
ตัดจ้าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับส่วนที่ตัดจ้าหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รวม

306,543
137,312
443,855
4,571
(10,354)
438,072

139,036
7,319
(137,312)
9,043
1,822
(4,571)
6,294

445,579
7,319
452,898
1,822
(10,354)
444,366

46,062
16,827
62,889
19,566
(9,698)
72,757

-

46,062
16,827
62,889
19,566
(9,698)
72,757

380,966

9,043

390,009

365,315

6,294

371,609

ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี (รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต)
2562

16,827

2563

19,566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้นปาล์มซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ้านวน 5 ล้านบาท (2562: 6 ล้านบาท)
อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯมีเพียงสิทธิครอบครอง
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 แสดงได้ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
24,292
23,844
(21,469)
(19,948)
2,823
3,896

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจ้าหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
23,722
23,274
(21,150)
(19,696)
2,572
3,578

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส้าหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี

มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
รับโอนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตัง
ค่าตัดจ้าหน่ายส้าหรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
3,896
5,072
448
147
239
(1,521)
(1,562)
2,823
3,896

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,578
4,691
448
139
239
(1,454)
(1,491)
2,572
3,578

ค่าตัดจ้าหน่ายรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของก้าไรหรือขาดทุน
20. เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี)
2563
2562
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
รวม

2.08 - 2.57 2.20 - 2.63

งบการเงินรวม
2563
2562
1,159,000
1,199,000
1,159,000
1,199,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1,050,000 1,090,000
1,050,000 1,090,000

เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารดังกล่าวปลอดภาระค้าประกัน และครบก้าหนดช้าระคืน เมื่อทวงถาม และ
ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
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21. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น

เจ้าหนีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนีอื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
12,344
14,442
68,469
52,689
36,932
14,635
8,968
1,509
18,468
18,795
145,181
102,070

งบการเงินรวม
2563
2562
71,744
58,422
38,036
17,426
52,613
52,943
162,393
128,791

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

วงเงิน
1) วงเงิน 204 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

2) วงเงิน 250 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

3) วงเงิน 250 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี)
MLR - 3

THBFIX + 2.32

THBFIX + 2.2

เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น
ปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือนโดยจะเริ่ม
ช้าระตังแต่เดือนมิถุนายน 2558 และ
ช้าระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน งวดละ
ไม่น้อยกว่า 9.55 ล้านบาท และต้อง
ช้าระให้เสร็จสินภายในเดือนมีนาคม
2564
ช้าระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน โดย
ก้าหนดช้าระ 60 งวด งวดละ
4.2 ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระ
เงินต้นและดอกเบียที่ยังคงค้าง
ทังหมด เริ่มตังแต่เดือนมกราคม
2559 ถึงเดือนธันวาคม 2563
ช้าระคืนเงินต้นเป็นงวด 3 เดือน โดย
ก้าหนดช้าระ 20 งวด งวดละ
12.5 ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระ
เงินต้นและดอกเบียคงค้างทังหมด
เริ่มตังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2565

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

13,220

51,420

13,220

51,420

-

48,400

-

48,400

87,500

137,500

87,500

137,500

44

วงเงิน
4) วงเงิน 250 ล้านบาท
ของบริษัทฯ

5) วงเงิน 800 ล้านบาท
ของบริษัทย่อย

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี)
MLR - 1.50

AMLR - 2.90

เงื่อนไขการช้าระคืนเงินต้น
ปลอดช้าระเงินต้น 9 เดือน ช้าระคืน
เงินต้นทุกสามเดือน 20 งวด งวดละ
12.5 ล้านบาท งวดสุดท้ายช้าระเงิน
ต้นและดอกเบียที่ยังคงค้างทังหมด
เริ่มต้นตังแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึง
เดือนธันวาคม 2568
ปลอดช้าระเงินต้น 18 เดือน ช้าระคืน
เงินต้นทุกหกเดือน 11 งวดแรก
งวดละ 67 ล้านบาท งวดสุดท้าย
63 ล้านบาท ระยะเวลาการช้าระ
เสร็จสินภายในเดือนสิงหาคม 2565

รวม
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
หัก: ส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงก้าหนดช้าระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562

250,000

-

250,000

-

264,000
614,720
(544)
614,176
(247,111)
367,065

398,000
635,320
635,320
(270,600)
364,720

350,720
(544)
350,176
(113,111)
237,065

237,320
237,320
(136,600)
100,720

การเปลี่ย นแปลงของบั ญ ชี เ งิ น กู้ ยื ม ระยะยาวจากธนาคารส้ าหรับ ปี สิ นสุ ดวั นที่ 31 ธัน วาคม 2563
มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
635,320
237,320
บวก: กู้เพิ่ม
250,000
250,000
หัก: จ่ายช้าระคืนเงินกู้
(270,600)
(136,600)
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินในการจัดหาเงินกู้ยืม
(625)
(625)
ตัดจ้าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
81
81
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
614,176
350,176
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯได้ท้าสัญญากู้ยืมเงินวงเงินจ้านวน 250 ล้านบาทกับธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการด้าเนินงาน เงินกู้ยืมดังกล่าวมีระยะเวลาการจ่ายคืนภายใน
เดือน ธันวาคม 2568
วงเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดภาระค้าประกัน เงินกู้ยืมของบริษัทย่อยค้าประกันโดย
บริษัทฯ ภายใต้สัญญาเงินกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา
เช่ น การก่ อภาระผูก พั นในทรัพ ย์ สิน การด้ารงอัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วน
ความสามารถในการช้าระหนีให้เป็นไปตามอัตราที่ก้าหนดในสัญญา เป็นต้น
45

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการด้ารงอัตราส่วนทางการเงินตามที่ก้าหนดใน
สัญญาเงินกู้ได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้รับจดหมายผ่อนปรนการผิดเงื่อนไขเรื่องการด้ารงอัตราส่วนทาง
การเงินจากธนาคารแล้วภายในปี 2562 ดังนัน การจัดประเภทเงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงเป็นไป
ตามเงื่อนไขการช้าระคืนตามปกติที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
คงเหลือ
เพื่ อบริหารความเสี่ย งจากอัตราดอกเบียส้าหรับเงินกู้ ยื มระยะยาวจากธนาคาร กลุ่ม บริษั ทได้ท้าสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบียล่วงหน้ากับธนาคารสองแห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบียตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 39.2
23. ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ้านวนเงินส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี

ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก้าไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบีย
ต้นทุนบริการในอดีตจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงาน
ส่วนที่รับรู้ในก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ขาดทุน (ก้าไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้านประชากรศาสตร์
- ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
- ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2563
2562
59,018
42,892

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
51,870
38,351

4,334
1,513
-

4,197
1,405
11,187

3,386
1,333
-

3,293
1,254
10,308

1,729
5,771
(9,724)
(3,969)
58,672

3,437
(4,100)
59,018

2,471
5,138
(5,264)
(3,969)
54,965

2,764
(4,100)
51,870

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช้าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ้านวนเงิน
ประมาณ 3 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท (2562: 3 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายช้าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทประมาณ 13 - 20 ปี (2562: 13 - 19 ปี) (เฉพาะบริษัทฯ: 13 ปี (2562: 13 ปี))
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สมมติฐานที่ส้าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนพนักงาน
(ขึนกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
2563
2562
1.5 - 1.8
1.9 - 2.0
3.5
3.5

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.5
1.9 - 2.0
3.5
3.5

1.9 - 28.7

2.4 - 28.7

0.0 - 30.0

0.0 - 30.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส้าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
2563

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.88)
3.12
3.02
(2.65)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.64)
2.85
2.75
(2.41)
(หน่วย: ล้านบาท)
2563

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน 10%
ลดลง 10%
(2.11)
2.31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน 10%
ลดลง 10%
(1.82)
2.12
(หน่วย: ล้านบาท)
2562

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(2.14)
2.39
2.83
(2.56)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(1.79)
1.99
2.37
(2.16)
(หน่วย: ล้านบาท)

2562

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ้านวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน 10%
ลดลง 10%
(2.35)
2.10

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน 10%
ลดลง 10%
(2.13)
1.90
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24. ส้ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก้า ไรสุท ธิป ระจ้าปี ส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส้ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก้ าไรสุทธิประจ้าปีหักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส้ารองนีจะมีจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ส้ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน้าไปจ่ายเงินปันผลได้ ในระหว่างปี บริษัทฯได้จัดสรรส้ารองตาม
กฎหมายจ้านวน 8.18 ล้านบาท
25. องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน โดยส่วนเกินทุนจากการตีราคา
ที่ดินดังกล่าวไม่สามารถน้ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้
26. รายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

ประเภทของสินค้าหรือบริการ
ขายน้ามันปาล์ม ต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ปาล์ม
ขายไฟฟ้า
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า

3,721,006
167,752
3,888,758

3,153,439
159,910
3,313,349

3,852,118
25,591
3,877,709

3,249,814
22,871
3,272,685

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า

3,721,006
167,752
3,888,758

3,153,439
159,910
3,313,349

3,852,118
25,591
3,877,709

3,249,814
22,871
3,272,685

การกระทบยอดระหว่างรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้ากับข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงานที่เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34 แสดงได้ดังนี

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวม
รายการปรับปรุงและตัดรายการระหว่างกัน
รวมรายได้จากสัญญาที่ท้ากับลูกค้า

งบการเงินรวม
2563
2562
3,888,758
3,313,349
844,487
872,683
4,733,245
4,186,032
(844,487)
(872,683)
3,888,758
3,313,349

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3,703,643
3,136,564
174,066
136,121
3,877,709
3,272,685
3,877,709
3,272,685
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27. รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
งบการเงินรวม
2563
2562
ก้าไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารอนุพันธ์
ก้าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

2,262
2,157
4,419

(1,357)
(1,357)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
899
2,157
3,056

(1,374)
(1,374)

28. รายได้ทางการเงิน

รายได้ดอกเบียจากเงินฝากธนาคาร
รายได้ดอกเบียจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
204
412
204
412

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
174
305
15,222
13,374
15,396
13,679

งบการเงินรวม
2563
2562
59,289
66,469
375
59,664
66,469

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
43,051
45,240
205
43,256
45,240

29. ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบียของเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า
รวม
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30. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส้าคัญดังต่อไปนี

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส้าเร็จรูป
ค่าเชือเพลิงและพลังงาน

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

346,705
190,111
2,845,680
75,217
137,549

284,243
137,875
3,113,964
75,117
104,551

353,211
202,253
2,113,743
(76,743)
78,815

307,269
151,948
2,411,990
(76,743)
59,525

31. ภาษีเงินได้
31.1 สินทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ตราสารอนุพันธ์
ส้ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ชีวภาพ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

23
1,049
10,155
24,163
35,390

10,449
24,163
34,612

23
235
10,993
24,163
35,414

10,374
24,163
34,537

6,953
161,343
168,296
132,906

5,518
161,343
166,861
132,249

5,384
161,014
166,398
130,984

4,461
161,014
165,475
130,938
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่ม บริษั ท มี รายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใ ช้หัก ภาษี และขาดทุนทางภาษี ที่
ยังไม่ได้ใช้จ้านวน 295 ล้านบาท (2562: 333 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 272 ล้านบาท (2562: 297 ล้าน
บาท)) ซึ่งไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมี
ความไม่แน่นอนที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีดังกล่าว และอาจไม่มีก้าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะน้า ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2566
31.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส้าหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก้าไรขาดทุน

-

-

-

-

1,714
1,714

2,315
2,315

930
930

3,469
3,469

รายการกระทบยอดระหว่างก้าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี

ก้าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
ก้าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส้าหรับ:
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 32)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสทิ ธิหักได้เพิ่มขึน
อื่น ๆ
ผลขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก้าไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2563
2562
160,769
92,465

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
115,150
52,923

20%
32,154

20%
18,493

20%
23,030

20%
10,585

(10,320)
2,030
(24,465)
2,165
150
1,714

(23,228)
3,696
(161)
835
2,680
2,315

(43)
1,822
(24,310)
431
930

2,899
(10,075)
60
3,469
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31.3 ภาษีเงินได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก้าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จ้ า นวนภาษี เ งิ น ได้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นประกอบของก้ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ส้ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี
งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผล (ก้าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(445)
(445)

688
688

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
469
469

553
553

32. การส่งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก้าหนดไว้ กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร
ที่มีสาระส้าคัญดังต่อไปนี

รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่
2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

3. สิทธิประโยชน์ส้าคัญที่ได้รับ
3.1 ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจ การที่ได้รั บการส่ง เสริ ม และได้รั บ
ยกเว้นไม่ต้องน้าเงินปันผลจากกิจ การ
ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมค้านวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้
3.2 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับก้าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนใน
อั ต ราร้ อ ยละห้ า สิ บ ของอั ต ราปกติ มี
ก้าหนดเวลาห้าปีนับจากวันที่พ้นก้าหนด
ระยะเวลาในข้อ 3.1
3.3 ได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า ส้ า หรั บ
เครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติ

บริษัท ซีพีไอ
อะโกรเทค
บริษัท ซีพีพี
บริษัท ซีพีพี
จ้ากัด
จ้ากัด
จ้ากัด
2390(5)/2554 2548(2)/2557 59-1178-1-00-1-0
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลิตน้ามันปาล์ม ผลิตไฟฟ้าจาก
ปาล์มหรือต้น ดิบและน้ามัน เชือเพลิงชีวมวล
กล้าปาล์ม
เมล็ดในปาล์ม

บริษัทฯ
1702(1)/2556
ผลิตก๊าซชีวภาพ

บริษัทฯ
2644(1)/2556
ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ
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รายละเอียด
4. วันที่อนุมัติให้การส่งเสริม
5. วัน ที่ เ ริ่ ม มี ร ายได้ จ ากการประกอบ
กิจการ

บริษัทฯ
19 กุมภาพันธ์
2556
ยังไม่เปิด
ด้าเนินการ

บริษัทฯ
14 ตุลาคม
2556
29 กันยายน
2557

บริษัท ซีพีไอ
อะโกรเทค
จ้ากัด
20 กันยายน
2554
1 สิงหาคม
2556

บริษัท ซีพีพี
จ้ากัด
2 กรกฎาคม
2556
2 มีนาคม
2560

บริษัท ซีพีพี
จ้ากัด
13 กรกฎาคม
2559
27 เมษายน
2560

รายได้ของกลุ่มบริษัทจ้าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2563

2562

รายได้จากการขาย
ขายในประเทศ
ขายส่งออก

181,549
-

รวม

181,549

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

2563

2562

2563

2562

166,071
-

3,629,132
78,077

2,920,135
227,143

3,810,681
78,077

3,086,206
227,143

166,071

3,707,209

3,147,278

3,888,758

3,313,349

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน
2563

2562

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน

รวม

2563

2562

2563

2562

รายได้จากการขาย
ขายในประเทศ
ขายส่งออก

24,743
-

21,249
-

3,774,889
78,077

3,024,293
227,143

3,799,632
78,077

3,045,542
227,143

รวม

24,743

21,249

3,852,966

3,251,436

3,877,709

3,272,685

53

33. ก้าไรต่อหุ้น
ก้าไรต่อหุ้นขันพืนฐานค้านวณโดยหารก้าไรส้าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก้าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ้านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
ก้าไรต่อหุ้นขันพืนฐานแสดงการค้านวณได้ดังนี

ก้าไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
ก้าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ก้าไรส้าหรับปี
2563
2562
(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินรวม
จ้านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
2563
2562
(พันหุ้น) (พันหุ้น)

159,055

632,753

90,136

ก้าไรส้าหรับปี
2563
2562
(พันบาท) (พันบาท)
ก้าไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
ก้าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

114,220

49,454

632,753

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ้านวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
2563
2562
(พันหุ้น) (พันหุ้น)
632,753

632,753

ก้าไรต่อหุ้น
2563
2562
(บาท)
(บาท)
0.251

0.142

ก้าไรต่อหุ้น
2563
2562
(บาท)
(บาท)
0.181

0.078

34. ข้อมูลทางการเงินจ้าแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด้าเนินงานที่น้าเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทที่ผู้มีอ้านาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการด้าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่้าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด้าเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานหลักที่รายงานทังสิน 3 ส่วนงาน ดังนี
- ส่วนงานน้ามันปาล์ม เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ามันปาล์มและผลพลอยได้
- ส่วนงานเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื่นๆ เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์
ปาล์ม ต้นกล้าปาล์มและอื่นๆ
- ส่วนงานผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นส่วนงานผลิตและจ้าหน่ายกระแสไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานด้าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
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ผู้มีอ้านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด้าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทประเมินผล
การปฏิ บั ติ ง านของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากก้ า ไรหรื อขาดทุ นจากการด้า เนิ นงานซึ่ งวั ดมู ล ค่า โดยใช้
เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก้าไรหรือขาดทุนจากการด้าเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีส้าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส้าหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีดังต่อไปนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนงาน
น้ามันปาล์ม
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ้าหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
ต้นกล้าปาล์ม
และอื่น ๆ

ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

3,693
844
15
43

28
1

168
31

3,889
844
15
75

(844)
(15)
(15)

3,889
60

137
1
77

2
(1)

52
85

191
1
161

(1)
1
(2)

190
2
159
(หน่วย: ล้านบาท)

ส้าหรับปีสินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนงาน
น้ามันปาล์ม
รายได้จากการขายให้ลูกค้า
ภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจ้าหน่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก้าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน

ส่วนงานเมล็ด
พันธุ์ปาล์ม
ต้นกล้าปาล์ม
และอื่น ๆ

ส่วนงานผลิต
กระแสไฟฟ้า

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการ
ปรับปรุงและ
ตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

3,133
872
14
45

20
1
1

160
34

3,313
873
14
80

(873)
(14)
(14)

3,313
66

150
3
73

3
(13)

49
78

202
3
138

(2)
(1)
(48)

200
2
90
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกก้าหนดขึนตามสถานที่ตังของลูกค้า มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศอื่น ๆ
รวม

3,810,681
55,410
22,667
3,888,758

3,086,206
197,359
29,784
3,313,349

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ้านวน 1 ราย เป็นจ้านวนเงิน 902 ล้านบาท (2562: ลูกค้า
รายใหญ่จ้านวน 1 ราย เป็นจ้านวนเงิน 338 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานน้ามันปาล์ม
35. กองทุนส้ารองเลียงชีพ
กลุ่มบริษัทและพนัก งานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกันจัดตังกองทุนส้ารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติ
กองทุนส้ารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน
ในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส้ารองเลียงชีพนีบริหารโดยบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทิ ส โก้ จ้ า กั ด และจะจ่ า ยให้แ ก่ พ นัก งานเมื่ อพนั ก งานนั นออกจากงานตามระเบีย บว่า ด้ว ยกองทุ นของ
กลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัท รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ้านวนเงิน 4 ล้านบาท
(2562: 4 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 3 ล้านบาท (2562: 4 ล้านบาท))
36. เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด้าเนินงานปี 2562
รวมเงินปันผลจ่ายส้าหรับปี 2563

อนุมัติโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ครังที่ 2/2563 เมื่อวันที่
13 เมษายน 2563

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

44.9
44.9

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

0.071
0.071

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2563 ของบริษัทฯได้มีมติรับทราบการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลส้าหรับปี 2562 โดยมีมติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส้าหรับผลการด้าเนินงานปี 2562
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37. ภาระผูกพันและหนีสินที่อาจเกิดขึน
37.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายจ่ า ยฝ่ า ยทุ น จ้ า นวนเงิ น 2 ล้ า นบาท (2562: 1 ล้ า นบาท)
(เฉพาะบริษัทฯ: 2 ล้านบาท (2562: ไม่มี)) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการซือเครื่องจักรและอุปกรณ์
37.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทังสินภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้
ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายช้าระ
ภายใน 1 ปี
2
2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
1
1
37.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซือขายไฟฟ้า
กลุ่มบริษัทได้ท้าสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามจ้านวนและราคาที่ก้าหนดไว้ในสัญญา ซึ่ง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี
บริษัท
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีพี จ้ากัด

วันที่ท้าสัญญา
24 ธันวาคม 2556
10 ตุลาคม 2559

อายุสัญญา
5 ปี ต่อเนื่อง ครังละ
5 ปีโดยอัตโนมัติ
15 ปี 4 เดือน

วันเริ่มด้าเนินการ
เชิงพาณิชย์
29 กันยายน 2557

ปริมาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญา (เมกะวัตต์)
3

27 เมษายน 2560

4

37.4 การค้าประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯค้าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทย่อย
เป็นจ้านวนเงิน 1,026 ล้านบาท และ 27 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษั ท มีหนังสือค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
กลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาระผู ก พั น ทางปฏิ บั ติ บ างประการตามปกติ ธุ ร กิ จ ของ กลุ่ ม บริ ษั ท
ประกอบด้วยหนังสือค้าประกันดังต่อไปนี
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หนังสือค้าประกันการใช้ไฟฟ้า
หนังสือค้าประกันการซือขายไฟฟ้า
หนังสือค้าประกันการบริหารพืนที่
รวม

งบการเงินรวม
2563
2562
7
1
1
9

7
1
8

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
3
3
1
1
4
4

37.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงปริมาณและราคาไว้ล่วงหน้ากับ
ลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีมูลค่าการขายตามสัญญาจ้านวนเงิน 188 ล้านบาทที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่างเดือน
มกราคมถึงมีนาคม 2564 (2562: 148 ล้านบาท ที่ต้องน้าส่งสินค้าในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2563)
37.6 ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช้าระ
กลุ่มบริษัทมีส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกช้าระจากบริษัทย่อยดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
15.00
37.50
3.75

บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ กรีน จ้ากัด
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิง จ้ากัด
38. ล้าดับชันของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนีสินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามล้าดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน

-

908

44
-

รวม
44
908
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
หนีสินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

5

-

5

-

160

-

160
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
หนีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย

รวม

-

908

42
-

42
908

-

8

-

8
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
หนีสินทีว่ ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย
สินทรัพย์ทเี่ ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รวม

-

905

27
-

27
905

-

1

-

1

-

160

-

160

(หน่วย: ล้านบาท)

ระดับ 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สินทรัพย์ชีวภาพ
ที่ดิน
หนีสินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพันธ์
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย

รวม

-

905

22
-

22
905

-

2

-

2

การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ชีวภาพที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ้า และมีล้าดับชันของมูลค่ายุติธรรม
เป็นระดับ 3 รวมถึงข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสมมติฐานแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11
39. เครื่องมือทางการเงิน
39.1 ตราสารอนุพันธ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก้าหนดให้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
หนีสินตราสารอนุพันธ์
หนีสินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก้าหนดให้
เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย
รวมหนีสินตราสารอนุพันธ์

48
48

-

48
48

-

5,296
5,296

-

1,226
1,226

-

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย เพื่อบริหาร
ความเสี่ย งในการท้ าธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าท้า สัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่ส อดคล้องกั บความเสี่ย ง
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบียของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป
ตังแต่ 5 เดือนถึง 5 ปี
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สัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จ้านวนทีข่ าย
สัญญาของจ้านวนที่ขาย
วันครบก้าหนดตามสัญญา
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
723
30.10
19 เมษายน 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย (Interest Rate Swap agreements)
กลุ่มบริษัทท้าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบียล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบียของ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารโดยรายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบียที่ยังคงมีผลบังคับ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี
จ้านวนเงินต้น
1 250 ล้านบาท
2 800 ล้านบาท

จ้านวนเงินต้น
1 250 ล้านบาท

จ้านวนเงินต้น
1 204 ล้านบาท
2 250 ล้านบาท
3 250 ล้านบาท
4 800 ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบียรับตามสัญญา
อัตราดอกเบียจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว AMLR อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
ลบร้อยละ 2.9 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบียรับตามสัญญา
อัตราดอกเบียจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบียรับตามสัญญา
อัตราดอกเบียจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว MLR
อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
ลบร้อยละ 3 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
1 เดือนบวกร้อยละ 2.32 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว AMLR
อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
ลบร้อยละ 2.9 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน

วันสินสุด
สัญญา
กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2565

วันสินสุด
สัญญา
กรกฏาคม 2565

วันสินสุด
สัญญา
กันยายน 2563
ธันวาคม 2563
กรกฏาคม 2565
สิงหาคม 2565
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จ้านวนเงินต้น
1 204 ล้านบาท
2 250 ล้านบาท
3 250 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบียรับตามสัญญา
อัตราดอกเบียจ่ายตามสัญญา
แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว MLR
อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
ลบร้อยละ 3 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
1 เดือนบวกร้อยละ 2.32 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบียลอยตัว THBFIX อัตราดอกเบียคงทีต่ ามที่ระบุไว้ใน
6 เดือนบวกร้อยละ 2.2 ต่อปี
สัญญาแลกเปลี่ยน

วันสินสุด
สัญญา
กันยายน 2563
ธันวาคม 2563
กรกฏาคม 2565

39.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ส้าคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการค้า
และลูกหนีอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกู้ยืม จากธนาคาร และเจ้าหนีการค้าและ
เจ้าหนีอื่น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่ม บริ ษั ท มี ค วามเสี่ย งด้า นเครดิต ที่ เกี่ ย วเนื่องกั บ ลูก หนีการค้า และลูก หนีอื่น เงินให้กู้ ยื มแก่ กิ จการที่
เกี่ยวข้องกัน และเงินฝากกับธนาคาร โดยจ้านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
คือมูลค่าตามบัญชีของรายการดังกล่าวที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้
เปิดเผยจ้านวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ลูกหนี้การค้า
กลุ่ม บริษั ท บริหารความเสี่ย งโดยใช้ นโยบายและขันตอนในการควบคุม การให้สินเชื่อ อย่ างเหมาะสม
จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงิน ที่มีสาระส้าคัญ นอกจากนี กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้าง
ของลู ก หนี การค้ า อย่ า งสม่้ า เสมอ นอกจากนี การให้ สิ น เชื่ อ ของกลุ่ ม บริ ษั ท เป็ น การให้ สิ น เชื่ อ แบบ
ไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ้านวนมากและอยู่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
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กลุ่ ม บริ ษั ท พิ จ ารณาการด้ อ ยค่ า ทุ ก วั น สิ นรอบระยะเวลารายงาน อั ต ราการตั งส้ า รองของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึนค้านวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงค้างนับจากวันที่ถึงก้าหนดช้าระส้าหรับ
กลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ประเภทของลู ก ค้ า และอั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของลู ก ค้ า ทั งนี กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี ก ารถื อ ครองสิ น ทรั พ ย์
ค้ า ประกั น การค้ า นวณผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ นค้ า นึ ง ถึ ง ผลของ
ความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุน
ได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทจะตัดจ้าหน่ายลูกหนีการค้าออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทโดย
พิจารณาตามความเหมาะสม
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคาร โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่
ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านันและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่ก้าหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะ
ถูก สอบทานโดยคณะกรรมการบริษั ท เป็ น ประจ้ า ทุ ก ปี และอาจมี ก ารปรั บ ปรุ ง ในระหว่ างปี ขึ นอยู่ กั บ
ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษั ท การก้ า หนดวงเงิ น ดั ง กล่ า วเป็ น การช่ ว ยลด
ความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึนจากการผิดนัดช้าระของคู่สัญญา
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับ
ความน่า เชื่อถือด้านเครดิตที่ อยู่ใ นระดับ สูงซึ่งประเมิน โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ด้านเครดิต
ระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มบริษัทมี ความเสี่ยงด้า นตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบีย และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทได้เข้าท้าตราสารอนุพันธ์ หลากหลายประเภท
เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี


สัญ ญาขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ว งหน้า เพื่ อ ป้อ งกั นความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่เ กิ ด ขึนจาก
การส่งออกสินค้า



สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส้าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็น เงินตราต่างประเทศ
โดยกลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการเข้าท้าสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วน
ใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนีสินทางการเงินที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศดังนี
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนีสินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2563
2562
2563
2562
2563
2562
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
530
493
14
30.0371
30.9582

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่อก้าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก้ า หนดให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2563 ที่ อ าจเกิ ด ขึ น
อย่างสมเหตุสมผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศในระยะเวลา 1 ปี
ข้างหน้า โดยก้าหนดให้ตัวแปรอื่นทังหมดคงที่
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบียที่ส้าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินฝากธนาคาร เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
ธนาคาร สินทรัพย์และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบียที่ปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบียคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
กลุ่ ม บริ ษั ท บริ ห ารความเสี่ ย งจากอั ต ราดอกเบี ยโดยเข้ า ท้ า สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอั ต ราดอกเบี ย เพื่ อ ที่ จ ะ
แลกเปลี่ยนระหว่างดอกเบียตามอัตราผันแปรและดอกเบียคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบีย
ที่ก้าหนดร่วมกันไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงินที่ส้าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย และส้าหรับสินทรัพย์และหนีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบียคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบก้าหนด หรือวันที่มีการก้าหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันที่มีการก้าหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบียคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนีสินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม ไม่มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

-

-

-

93
-

1
326

94
326

หมายเหตุ 8
-

1,159
1

3

3

614
-

162
-

1,159
162
614
7

หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 22
หมายเหตุ 17

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบียคงที่
อัตราดอกเบีย
ภายใน
มากกว่า ปรับขึนลงตาม ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
อัตราตลาด
ดอกเบีย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนีสินตามสัญญาเช่า

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

-

-

63
-

1
420

64
420

หมายเหตุ 8
-

179

-

-

225

-

404

หมายเหตุ 7

1,050
1

1

1

350
-

145
-

1,050
145
350
3

หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 22
หมายเหตุ 17
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(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราดอกเบียคงที่
ภายใน
1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

งบการเงินรวม
2562
อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลงตาม ไม่มีอัตรา
อัตราตลาด
ดอกเบีย

อัตรา
ดอกเบีย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

-

-

-

71
-

296

71
296

หมายเหตุ 8
-

1,199
-

-

-

635

129
-

1,199
129
635

หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 22

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราดอกเบียคงที่
อัตราดอกเบีย
ภายใน
มากกว่า ปรับขึนลงตาม ไม่มีอัตรา
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
อัตราตลาด
ดอกเบีย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสันแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน
หนีสินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

-

-

-

53
-

315

53
315

หมายเหตุ 8
-

399

-

-

-

-

399

หมายเหตุ 7

1,090
-

-

-

237

102
-

1,090
102
237

หมายเหตุ 20
หมายเหตุ 22
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่อก้าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินที่เป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่มีอัตราดอกเบียที่ปรับขึน
ลงตามอัตราตลาดที่ไม่ได้ก้าหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้ องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่อาจ
เกิดขึนอย่างสมเหตุสมผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียที่ปรับขึนลงตามอัตราตลาดในระยะเวลา
1 ปีข้างหน้า โดยก้าหนดให้ตัวแปรอื่นทังหมดคงที่
ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากในการด้าเนินงานของกลุ่ม
บริษัทต้องมีการซือวัตถุดิบ ได้แก่ ผลปาล์มสด เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทจึงมีความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาผลปาล์มสดจากยอดซือผลปาล์มสดที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงนโยบายและกฎระเบียบ
ของภาครัฐ เช่น การก้าหนดเพดานราคา และการประกันราคาผลปาล์มสด ที่อาจส่งผลกระทบในด้านต้นทุน
การผลิต
คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทได้พัฒนาและก้าหนดกลยุ ทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจาก
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ รวมถึงการบรรเทาความเสี่ย งดังกล่าว โดยการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ การ
บริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนควบคุมต้นทุนวัตถุดิบของสวนและการ
ขยายพืนที่เพาะปลูกในระยะยาว
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
กลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส้าคัญต่อก้าไรก่อนภาษีและส่วนของผู้ถือหุ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสินที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่อาจเกิดขึนอย่าง
สมเหตุสมผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะเวลา 1 ปีข้างหน้า โดยก้าหนดให้ตัว
แปรอื่นทังหมดคงที่
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารและสัญญาเช่า
ทังนี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสินประมาณร้อยละ 81 (2562: ร้อยละ 81) ที่จะครบก้าหนด
ช้ า ระภายในหนึ่ ง ปี เ มื่ อ เที ย บกั บ มู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข องหนี สิ น ดั ง กล่ า วที่ แ สดงอยู่ ใ นงบการเงิ น รวม
(เฉพาะบริษัทฯ: ร้อยละ 85 (2562: ร้อยละ 85)) กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุก ตัวของความเสี่ยงที่
เกี่ ย วข้องกั บการกู้ ยืม เงิ นเพื่ อน้าไปช้ าระหนีสินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ย งดังกล่าวอยู่ ใ นระดับต่้า
เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
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รายละเอียดการครบก้าหนดช้าระของหนีสินทางการเงินที่ไม่ใช่ ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงิน
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่
ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน รวมถึงภาระดอกเบียที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญากู้ยืมเงิน สามารถแสดงได้
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนีสินตราสารอนุพันธ์: จ่ายช้าระสุทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

รวม

220,262
220,262

944,300
162,393
261,927
1,560
1,370,180

384,986
3,070
388,056

3,873
3,873

1,164,562
162,393
646,913
8,503
1,982,371

-

3,821
3,821

1,003
1,003

-

4,824
4,824

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคาร
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน่
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
หนีสินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารอนุพันธ์
หนีสินตราสารอนุพันธ์: จ่ายช้าระสุทธิ
รวมตราสารอนุพันธ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี

รวม

211,204
211,204

843,689
145,181
123,481
972
1,113,323

253,729
1,306
255,035

1,200
1,200

1,054,893
145,181
377,210
3,478
1,580,762

-

983
983

201
201

-

1,184
1,184
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39.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสัน เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม
มีอัตราดอกเบียใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบียในตลาด กลุ่มบริษัท จึงประมาณมูล ค่ายุติธ รรมของเครื่องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี
ก) สิน ทรัพ ย์ และหนี สิ นทางการเงิ นที่ จ ะครบก้ า หนดในระยะเวลาอั น สั น ได้ แ ก่ เงิน สดและรายการ
เที ยบเท่ า เงิ นสด ลูกหนีและเงิ นให้กู้ ยื มระยะสัน เจ้าหนีและเงินกู้ยื มระยะสัน แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) เงิ นกู้ ยื ม ระยะยาวที่ จ่ า ยดอกเบี ยในอั ตราใกล้เ คี ย งกั บ อั ตราดอกเบี ยในตลาด แสดงมู ล ค่ ายุ ติ ธ รรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ค) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งค้านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจ้าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่น้ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของ
เงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบีย เป็นต้น กลุ่มบริษัท ได้ค้านึงถึง
ผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล้าดับชันของมูลค่ายุติธรรม
40. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส้าคัญของกลุ่มบริษัท คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 1.10:1 (2562: 1.16:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อัตราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากับ 0.93:1 (2562: 0.88:1)
41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ้าปีของบริษัทฯเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลการด้าเนินงานส้าหรับปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจ้านวนเงิน 69.60 ล้านบาท และจัดสรรทุนส้ารองตามกฎหมายเป็นจ้านวนเงิน
5.71 ล้านบาท เงินปันผลนีจะจ่ายและบันทึกบัญชีภายหลังจากที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ้าปีของบริษัทฯแล้ว
42. การอนุมัติงบการเงินรวม
งบการเงินรวมนีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
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